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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Studenţii ascultă un ciclu de lecţii care le oferă informații complexe referitor la rezultatul interacţiunii  gazdă-

patogen în vederea protejării organsimului de structurile străine capabile să perturbeze homeostazia organismului. 

Direcţiile majore de cercetare în imunologir ar fi: stabilirea legităţilor de manifestare a imunităţii; utilizarea 

tehnicilor moleculare de înaltă rezoluţie în vederea  stabilirii mecanismelor de interacţiune gazdă – patogen în 

funcţie de factorii mediului ambiental şi a biotehnologiilor moderne în lărgirea variabilităţii genetice; 

evidenţierea variabilităţii  patogenilor  prin cultivarea lor în condiţii aseptice in vitro,  şi utilizarea lor ca fonduri 

artificiale selective  în crearea genotipurilor imune/rezistente la  factori stresogeni; dezvoltarea şi implementarea 

unor programe statistice utilizate în studiul eredităţii caracterului de rezistenţă genetică la factorii stresogeni. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competențe generale:  

- acumularea cunoștințelor și formarea abilităților de interpretare a teoriilor fundamentale și metodelor de 

studiu în domeniul cunoașterii; 

- dezvoltarea capacității de memorare, generalizare și analiză critică a informaţiei, care permit viitorului 

specialist să se adapteze cerințelor societății; 

- argumentarea importanței  investigaţiilor la nivel molecular în vederea cercetării sistemelor biologice; 

- elaborarea și realizarea proiectelor de cercetare. 

Competențe specifice: 

- cunoașterea principalelor clase de imunoglobuline și modul lor de acțiune; 

- descrierea răspunsurilor imune umorale şi celulare; 

- cunoașterea principalelor probleme apărute în cazul disfuncției sistemului imunitar; 

- diferențierea particularităților imunității specifice și nespecifice; 

- aprecierea rolului integrator al imunologiei în ştiinţa contemporană. 

Finalităţi de studii 

Studentul la finele cursului va fi capabil: 

- să diferențieze răspunsul imun umoral şi celular și mecanismul activării și funcționării acestora;  

- să perceapă mecanismul imunizării și rolul acestui proces; 

- să identifice controlul genetic al eredităţii rezistenţei la factorii stresogeni; 

- să diferențieze tipurile de antigene; 

- să stabilească corelaţia dintre imunologie şi disciplinele biologiei contemporane; 

- să identifice şi să aplice metodele matematice utilizate în studiul eredităţii caracterului de rezistenţă genetică 

la factorii stresogeni. 

Condiții prerechizit: audierea cursurilor Genetică și ameliorare, Biotehnologie, Biologie moleculară, 

Microbiologie și Virusologie. 

Teme de bază: Imunologia. Importanţa imunologiei pentru agricultură şi supravegherea sănătăţii publice. 

Caracterizarea generală a antigenelor. Clasificarea și imunogenitatea antigenelor. Antigene naturale, sintetice și 

artificiale. Factorii ce condiționează heterogenitatea. Sistemul imunocitar (limfoid). Mecanisme de apărare la 

nevertebrate. Organizarea sistemului imunitar la vertebrate. Limfocitele B și T. Activarea limfocitelor B și T. 

Dinamica răspunsului imun mediat humoral. Imunitatea mediată celular. Bazele genetice ale diversității 

receptorilor de antigen. Dezvoltarea ontogenetică a sistemului imunocitar. Antigenele complexului major de 

histocomparibilitate. Genotiparea HLA ADN pentru îmbunătăţirea imunogeneticii donor-receptor. Aspecte ale 

genotipării HLA la pacienţii cu transplant hepatic, inter-relatie între imunitatea celulară, diagnosticul virusologic, 

terapia imunosupresoare şi fenomenul de rejet acut şi cronic. Tipurile de parazitism a microorganismelor. 
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Mecanismele de patogenitate. Procesul patologic. Mecanismele de protecţie contra infecţiilor micotice, virotice şi 

bacteriene. Tipuri de imunitate dobîndită. Reacțiile de hipersensibilitate. Conflictul imunitar. Maladiile 

autoimune. Mecanisme celulare și moleculare ale progresiei maladiilor autoimune. Imunodeficiențele. Antigenele 

tumorale. Răspunsul imun antitumoral. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, lucrări de laborator, proiecte; consultaţii. 

Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, elaborarea portofoliilor, teze/proiecte etc. 

Nota finală se constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (40 %) și calităţii lucrului individual al 

studentului pe parcursul semestrului (20%). 
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